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КЇН  ТƏРТ ІБ ІНДЕКЇН  ТƏРТ ІБ ІНДЕ

ЕРЛІККЕ 
ТАЄЗЫМ ЕТІЛДІ
«КҮРКІРЕП КҮНДЕЙ ӨТТІ ҒОЙ СОҒЫС» ДЕП ҚАСЫМ 

АҚЫН ЖЫРЛАҒАНДАЙ,  1941-1945 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҰЛЫ 
ОТАН СОҒЫСЫНА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 1 МЛН. 200 МЫҢ 
ЖАУЫНГЕР  ҚАТЫСЫП, СОНЫҢ ТЕҢ ЖАРТЫСЫ СҰРАПЫЛ 
СОҒЫСТАН  ТУҒАН ЖЕРІНЕ ОРАЛМАДЫ. МАЙДАНДАҒЫ 
ЕРЛІГІ ҮШІН 520 ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ, ОНЫҢ ІШІНДЕ 100-
ДЕН АСТАМ ҚАЗАҚ КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ АТАНДЫ, 
БІРНЕШЕ МЫҢДАҒАН ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТҮРЛІ ОРДЕН, 
МЕДАЛЬДАРМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 
Қ А Р  ЖАМЫЛЫП ,  МҰ З  ЖАС Т А Н Ғ А Н  БА ТЫР 

АТАЛАРЫМЫЗДЫҢ  ЖАНҚИЯРЛЫҚ  ЕРЛ І Г І  МЕН 
ТЫЛ  ЕҢБЕККЕРЛЕРІНІҢ   ҚАЖЫМАС  ЕҢБЕКТЕРІНІҢ 
АРҚАСЫНДА КЕЛГЕН ЖЕҢІСТІҢ 71 ЖЫЛДЫҒЫ АУДАН 

ОР ТАЛЫҒЫНДА ҒЫ 
“ Қ А Й Ғ Ы ЛЫ  А Н А ”  
ЕСКЕРТКІШІ МАҢЫНДА 
К Е Ң І Н Е Н  А Т А ЛЫП 
ӨТІЛДІ.
А л д ы м е н  а у д а н 

б а с шы с ы  ж е ң і м п а з 
ардагерлермен  жеке -
ж е к е  а м а н д а с ы п 
шыққан соң, Мұратхан 
Жүнісәліұлы  “ақ білектің 
күшімен,  ақ  найзаның 
ұшымен ”  кең  байтақ 
ж е р і м і з д і  қ о р ғ а ғ а н 

бабаларымыздың  аманатына  адалдық  танытқан  аға 
буын  өкілдері-бүгінгі  қарт  жауынгерлердің  ерліктеріне 
тоқталды .  Сұрапыл  соғысқа  ауданымыздан  аттанған 
3481 жауынгерлердің ,  соның  ішінде   Кеңес  Одағының 
Батыры атанған Ақәділ Суханбаевтың өшпес ерлігі,  тыл 
ардагерлерінің жанқиярлық еңбектері арқасында келген 
Жеңіс мерекесімен  барша қауымды құттықтап,  игі тілегін  
білдірді. Бұдан соң  сөз алған  Байзақ ауданының Құрметті 

азаматы Р. Шәметов  ұлық мейрамның мән-маңызын сезіну,  
тәуелсіз еліміздің өсіп-өркендеуі ауызбіршілік пен татулыққа 
тікелей байланысты болғандықтан,  бейбіт күннің қадіріне 
жетудің  маңызын сөз етті.
Ұлы Отан соғысында құрбан болған ерлер бір  минуттық 

үнсіздікпен еске алынды. «Байзақ  баба» мешітінің бас имамы 
Р.Азизов әруақтардың  рухына бағыштап, құран оқыды. 
Содан соң жиналған қауым «Қайғылы ана» ескерткішіне гүл 
шоқтарын қойып, тағзым етті.

*           *          *
Бұдан соң  жиналған қауым даңқты  батыр атындағы  

саябаққа бет алды.  Бүгінгі бақытты өмір үшін жанын қиған,  
өшпес ерлігімен тарих бетіне есімін алтын әріппен жазған 
жерлесіміз ,  Кеңес  Одағының  Батыры  А .Суханбаевтың 
ескерткішіне аудан басшысы бастаған аудан  азаматтары 
гүл шоқтарын қойып,  бір минут үнсіздікпен еске алды.
Аудандық әл-Фараби  атындағы мәдениет үйінің әншілері  

соғыс жылдарындағы және одан кейінгі жылдардағы әндерді, 
яғни “Кестелі орамал”, “Жеңіс күні”, “Тағзым”, “ Отаным-
мақтанышым”   секілді  туындыларды  әуелете  шырқап ,  
шараға қатысушыларға  айрықша көңіл-күй сыйлады.
Түске таман Жеңісті жақындатқан асылдың сынығындай 

болып  арамызда жүрген қарт ардагерлерге құрмет көрсетіліп, 
“Бағлан” мейрамханасында арнайы дастархан жайылды. 
Кеудесін оқ пен отқа тосқан  майдангерлер  құрметіне ән мен 
күйден шашу шашылды,  игі тілектер айтылды.
Ауданымыздың барлық елді мекендерінде Жеңістің 71 

жылдығын ұлықтаған шаралар кеңінен өтіп, спорт түрлерінен 
жарыстар ұйымдастырылып,  жеңімпаздар марапатталды.

Өз тілшіміз.

С. Ќалмўратов,
«Ауыл жаѕалыєы».

Елбасы, «Нўр Отан» партиясыныѕ 
Тґраєасы  Н .Ə .Назарбаевтыѕ 
елімізде жїргізіліп отырєан барша 
реформаларды халыќќа тїсіндіру 
туралы  тапсырмасын  орындау 
маќсатында Тґраєаныѕ Бірінші 
орынбасары бастаєан партияныѕ 

їгіт-насихат топтары, Парламент 
депутаттары ґѕірлерге шыќќаны 
белгілі. 
Осыєан  орай ,  ґткен  аптада 

ауданымызєа  арнайы  келген 
«Нўр Отан» партиясыныѕ Саяси 
менеджмент мектебініѕ директоры  
Жанар  Боќанова əл-Фараби атындаєы 
мəдениет їйінде аудан тўрєындарымен 
жїздесу ґткізді. Аталмыш кездесуді 
аудан əкімі Мўратхан Жїнісəліўлы 
ашып, жїргізіп отырды.
Жанар  Ќалиќанќызы  ке зде су 

барысында  Елбасы,  партия Тґраєасы 
тарапынан  Бес институттыќ реформа 
мен  «100 наќты ќадам» Ўлт жоспарын 
жїзеге асыруєа байланысты партияєа 
мемлекеттік реформаларєа ќатысты 
барша тїсіндіру жўмыстарын жїргізу 
жїктелгендігін жеткізді.

–Мемлекет басшысы Бес реформаны 
жəне «100 наќты ќадам» Ўлт жоспарын 
жїзеге асыру аясында атќарылып жатќан 
шаралар, Ќазаќстан Республикасыныѕ 

Жер кодексіне енгізілген ґзгерістер мен 
толыќтырулар туралы халыќќа аќпарат 
тарату  бойынша  партияєа  артылар 
жауапкершілік жїгі салмаќты екенін 
атап ґтті. Осы орайда, партияныѕ барлыќ 
аймаќтыќ бґлімдерін ауќымды жўмыс 
кїтіп тўр. Аталєан тапсырма бойынша 
партиялыќ топтар ґѕірлерге шыєып, жер-
жерде тїсіндіру жўмыстарына кірісіп 
кетті, – деді ол.

Баяндамашы Ўлт жоспарын халыќќа 
тїсіндіру  жўмыстарыныѕ  тетіктері 
жайлы айта келе, осыєан орай партияда 
жалпыўлттыќ  жобаларды  халыќќа 

насихаттаудыѕ наќты іс-шаралар тізбегінен 
ќўралєан арнайы жоспар бекітілгенін 
жеткізді.
Б е с  и н с т и т у т т ы ќ  р е ф о рм а ны 

жїзеге асырудыѕ заѕнамалыќ негізін 
ќалыптастыру  бойынша , партияныѕ 
Парламент Мəжілісіндегі фракциясы 
ауќымды жўмыс жїргізген. Депутаттар 59 
заѕды ќабылдап, олардыѕ 37-сін Елбасы 
бекітті. 
Атап айтќанда, «Міндетті медициналыќ 

əлеуметтік саќтандыру туралы», «Жер 
кодексіне ґзгертулер мен толыќтырулар 
енгізу туралы», «ЌР Мемлекеттік ќызметі 
туралы», «Аќпараттыѕ ќолжетімдігі 
туралы», «Ќоєамдыќ кеѕестер туралы», 
«Ґзін -ґзі  реттеу  туралы»,  «Ауыл 
шаруашылыќ кооперативтері туралы», 
кəсіпкерлік ќызметті реттейтін бірќатар 
заѕдар.
Жанар  Ќалиќанќызы  сондай-аќ  ел 

арасында ќызу талќыланып жатќан їштілді 
оќу жїйесіне ќатысты да ґз ой-пікірімен 
бґлісті. 
Аудан тўрєындары атынан сґз алєан 

аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы 
К.Бесбаев аудан аумаєындаєы шаруа 
ќауымды ірілендіру мəселесі ґзектілігіне 
тоќталса, сарыкемерлік тўрєын Сəбит 
Бексўлтанов мектеп оќушыларыныѕ 
їш тілді ќатар меѕгеруіне байланысты 
ґз алаѕдаушылыєын жасырмай, ортаєа 
салды. 
Келелі  кездесуді  аудан  басшысы 

М.Шїкеев ќорытындылады. Аталмыш 
кездесуге облыс əкімдігі жер ќатынастары 
басќармасыныѕ бґлім басшысы Айдар 
Тажинов ќатысып отырды.

ЖЕР МƏСЕЛЕСІ-ЕЛ МƏСЕЛЕСІ

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

Бїгінгі кїнде халыќ ќалаулылары Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Жер кодексіне ќатысты тїсіндіру 
жўмыстарын жїргізу їшін ґѕірлерді аралап жїргені 
белгілі. Заѕ аясында 
халыќќа жасалып 
отырєан жеѕілдіктер, 
жерді  жалєа  беру 
тəртібіне ќатысты 
мəселелерді тїсіндіру 
м а ќ с а т ы н д а 
Ќ а з а ќ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы 
С е н а т ы н ы ѕ 
депутаты Мўратбай 
Ж о л д а с б а е в 
а у д а н ы м ы з є а 
а р н а йы  к е л г е н 
болатын. 
М ў р а т б а й 

Сматайўлы іс-сапары 
барысында аудандаєы 
«Талап» жəне «Манат» шаруа ќожалыќтарында болып, 
ондаєы жылыжайлардыѕ жўмыстарымен танысты, 
жўмысшы ќауыммен кездесулер ґткізді.

-Жер сатуєа ќатысты сауатты аќпарат халыќќа əлі жетпей 
жатыр-деп бастады кездесудегі сґзін М.Жолдасбаев. 
Сондыќтан Елбасы тапсырмасымен жер-жерді аралап, 
аудан тўрєындарына Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер 
кодексіндегі ґзгерістер мен толыќтырулар туралы 
жан-жаќты тїсіндіру жўмыстары жїргізілуде. Жер 

СЕНАТ ДЕПУТАТЫ АУДАНЫМЫЗДА
кодексіне енгізілген ґзгерістер мен толыќтырулар 
ауыл шаруашылыєы жерлерін кадастрлыќ ќўнынан 50 
пайыздыќ жеѕілдікпен 10 жыл мерзімі ішінде сатып 
алуєа мїмкіндіктер береді-деді. 
Кездесу  барысында  Мўратбай  Сматайўлы  100 

наќты ќадам – Ўлт жоспарын іске асыру маќсатында 

ќабылданєан ќўжаттар, енгізілген ґзгертулер мен 
толыќтырулардыѕ маѕызы, ерекшелігі, оныѕ кəсіпкерлер 
мен шаруа ќауымына берер мїмкіндігі туралы жан-жаќты 
тїсінік берді. Шаруа ќауымы ґздерін толєандырєан 
мəселелер туралы сўраќтар ќойып, оларєа наќты 
жауаптар алды. 
Сенат депутаты жанында аудан əкімі М.Шїкеев, 

аудан əкімініѕ орынбасары Д.Сўлтанбеков, тиісті сала 
басшылары еріп жїрді.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2      12  мамыр   2016  жыл

“Бірыѕєай азаматтарды ќабылдау кїні” акциясы“Бірыѕєай азаматтарды ќабылдау кїні” акциясы

2016 жылдың 29 сәуірі күні "Нұр Отан" партиясы Байзақ аудандық 
филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде Қазақстан халқы Ассамблеясымен 
өзара бірлесіп, халықтар арасындағы достықты, ынтымақты нығайту және 
насихаттау 
бағытында 
"Бірыңғай 
азаматтарды 
қ а бы л д а у 

күні" республикалық  акциясы 
аясында  Жамбыл  облыстық 
мәслихат  депутаты  Нурбаев 
Турсумбек Кизятильянович пен 
аудандық  мәслихат  депутаты 
Туралиева Гаухар Алшынбековна 
аудан тұрғындарымен қоғамдық 
қабылдау өткізді. 
Жұмыссыз  к е л г ен  а з ам а т 

Ш.Мамедалиев пен М.Шынали 
«РОЛА - 7 »  ЖШС  жұмысқ а 
қабылданды. Қоғамдық қабылдау барысында аудан тұрғындары тарапынан қойылған сауалдар, 
ұсыныс-өтініштермен бірге қазақ жерінде тағдыр табыстырған, тілі басқа, тілегі бір, сөзі басқа, 
жүрегі бір әр түрлі ұлт өкілдерінің бірлігін, достығы мен ынтымақтастығын арттыру, азаматтық 
рухты нығайту төңірегіндегі ойларымен бөлісті.

Өз тілшіміз.

ЌО ЄАМДЫЌ  ЌАБЫЛДАУДАН 
ЖЎМЫС  Т АП ТЫ

С ї й і н ш і ,  а є а й ы н !С ї й і н ш і ,  а є а й ы н !

Å Ð Å Í  Å Ð Ë I Ê Ò I 
ӘÑÏÅÒÒÅÃÅÍ ÅÑÊÅÐÒÊIØ
Г. Əбдіќўлова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

ЎЛЫ ОТАН СОЄЫСЫНДАЄЫ ЖЕЅІСТІЅ 71 ЖЫЛДЫЄЫ 
МЕН  ЕЛ ТƏУЕЛСІЗДІГІНІЅ 25 ЖЫЛДЫЄЫНА ОРАЙ  
МЫРЗАТАЙ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІНЕ ЌАРАСТЫ ДИХАН  
АУЫЛЫНЫЅ ТЇЛЕКТЕРІ: МƏСКЕУ ОЛИМПИАДАСЫНЫЅ 
ЧЕМПИОНЫ ЖАЌСЫЛЫЌ ЇШКЕМПІРОВ, ЖОМАРТ 
ЖЇРЕКТІ КƏСІПКЕР ТƏУІРБЕК ЌАРАУЛОВ ЖƏНЕ 
АУЫЛДЫЅ АТПАЛ АЗАМАТТАРЫ,  АЌСАЌАЛДАР МЕН  
ТЎРЄЫНДАРДЫЅ   ДЕМЕУШІЛІГІМЕН МЕМОРИАЛДЫЌ 
ЕСКЕРТКІШ БОЙ КҐТЕРДІ.
Биіктігі 11 метр тўратын ескерткіштіѕ  басында  

жер  шары  бейнеленген .  Оныѕ  ортасына 
“Ќазаќстан”  атауы,  орта тўсында  «Ерлік те, 
елдік те ўмытылмайды», ал тґменгі жаєына 
“1941-1945” деп жазылєан. Ескерткіштіѕ екі 
жаєына ќойылєан  ќызыл гранит бетіне аталмыш 
ауылдан соєысќа аттанып оралмаєан солдаттарєа 
жəне соєыстан кейінгі бейбіт кезеѕде ґмірден 
ќайтќан жерлес ата буын ардагерлері, сонымен 
ќатар тыл еѕбеккерлеріне, бір сґзбен айтќанда 
1930 жылєа дейін осы ауылда туып ґсіп, таєдыр 
талайын кґрген алдыѕєы толќын ґкілдерініѕ 
есімдері ќашалып  жазылєан.

  Ескерткіштіѕ ашылу салтанатында  облыс 
əкімініѕ орынбасары Б.Орынбеков сґз сґйледі.  
Бекболат Серікбекўлы ел басына кїн туєан шаќта  
Жамбыл облысынан   майданєа  70  мыѕнан 
астам азамат аттанып, оныѕ 36 мыѕнан астамы 
елге оралєандыєын,   майданда ерлік кґрсеткен 
22  жамбылдыќ Кеѕес Одаєыныѕ Батыры, 7-еуі 
Даѕќ орденініѕ толыќ иегері атанєанын, бїгінгі 
таѕда  облыс бойынша арамызда  169 ќарт 
майдангер жїргендігін айтты. Соєыс жəне тыл 
ардагерлеріне  Елбасымыздан бастап, облыс, 
аудан басшылары ўдайы ќамќорлыќ кґрсетіп 
отырєандыєын тілге тиек етті. 

 -Тəуелсіздіктіѕ 25 жылдыєына орай  туєан 
ауылына керемет  тарту жасап отырєан мəрт 
жігіттердіѕ ґнегелі істерін  ґзгелерге їлгі  етуіміз 
ќажет. Осындай  елі мен жеріне ќамќор  азаматтар  
ќатары  кґп болсын.Ал мына ескерткіш майданда 
ерлік жасап,  туєан жерге ќайтпаєан жауынгерлер, 
майдан даласынан туєан жерге келіп,  бейбіт 

тірліктіѕ  бел  ортасында  болєан  ардаќты 
азаматтар  мен  тыл ардагерлеріне деген шынайы 
ќўрметтіѕ белгісі деп білген жґн. Ерлік-елге 
мўра, ўрпаќќа- ўран,- дей келе, облыс əкімініѕ 
орынбасары Б.Орынбеков кґпшілікті Жеѕіс 
мерекесімен ќўттыќтап, елімізге тыныштыќ, 
халќымызєа ќўт-береке тіледі. Байзаќ ауданыныѕ 
Ќўрметті азаматы Рəш Шəметов болса, Жеѕістіѕ 
оѕайлыќпен келмегендігін сґз ете отырып, 
ґткенге ќўрмет кґрсету-ґскендігіміздіѕ белгісі 
болып табылатындыєын,  ел бірлігін саќтау,  
тəуелсіздігімізді тўєырлы етудіѕ маѕызына 
баса мəн беріп,   игі іске айрыќша їлес ќосќан 
азаматтарєа алєысын  айтып, батасын берді. 
Ќазаќ елініѕ маќтанышы, Олимпиада чемпионы, 
жерлесіміз Жаќсылыќ Їшкемпіров  болса 

туєан елдіѕ мəртебесін биіктетуде əрбір азамат 
ґз їлесін ќосып, артына  ґнегелі із ќалдыру,  
бїгінгі ўрпаќќа  жарќын болашаќ сыйлаєан аєа 
ўрпаќтыѕ  ерлігін, ґнегелі тірлігін ќўрметтеу-
əрбір азаматтыѕ міндеті екендігін жеткізді.
Шара барысында  сўрапыл соєыста ерлікпен 

ќаза тапќан  ерлердіѕ 
р у х ы н а  т а є з ы м 
жа с а лынып ,  б і р 
м и н у т  ї н с і з д і к  
жарияланды.
Теѕдессіз Жеѕісті 

алып берген соєыс 
ардагерлері   мен  
тыл еѕбеккерлеріне 
о р н а т ы л є а н 
м е м о р и а л д ы ќ 
е с к е р т к і ш т і ѕ 
жамылєысын  ашу 
мəртебе с і  облыс 
əкімініѕ орынбасары 
Б . О р ы н б е к о в 
а у д а н ы м ы з д ы ѕ 
ардаќты  ќариясы 
Р . Ш ə м е т о в ,  е л 
м а ќ т а н ы ш ы  Ж . 

Їшкемпіров жəне аудан əкімі М.Шїкеевке 
ўсынылды.
Ескерткішке  гїл шоќтары ќойылып,  əжелер 

шашу шашты.
Мерекелік салтанатта  аудан əкімі М.Шїкеев 

сґз сґйлеп, Жеѕіс мерекесі ќўрметіне  туєан 
ауылына їлкен сый жасаєан азаматтарєа алєысын 
айтып,  атаќты балуан  Ж.Їшкемпіров пен Байзаќ 
ауданыныѕ Ќўрметті азаматы Р.Шəметовтіѕ 
иыєына шапан жапты.
Ескерткіштіѕ тўсаукесеріне жиылєан  жўрт ел 

рухын кґтеретін  жеѕіс əндерін тыѕдап, атымтай 
азаматтарєа алєыстарын жаудырды.
Шара  соѕында  Отан  їшін  от  кешкен 

боздаќтардыѕ   əруаќтарына  баєышталып ќўран 
оќылып, ас берілді. 
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Г.Жаманова,
Є .Мўратбаев  атындаєы  мектеп-

гимназиясыныѕ директоры.
 
А єым д а є ы  жы лы  «Ќ а з а ќ с т а н 

Республикасында  білім  беруді  жəне 
єылымды  дамытудыѕ  2016 -  2019 
жылдарєа  арналєан  мемлекет т і к 
баєдарламасы» ќабылданєаны белгілі. 
Баєдарлама еліміздіѕ білім саласына жаѕа 
мазмўн беруді, білім жїйесін əлемдік 
деѕгейге жеткізіп, жастардыѕ бəсекеге 
ќабілеттілігін арттыруды кґздейді.
Білім саласы мемлекетіміздіѕ даму 

баєытын, болашаєын айќындайтындыќтан 
жаѕа  баєдарлама  əлеуметтіѕ  ќызу 
т а лќысына  тїс іп ,  ќызыєушылыќ 
тудырєаны заѕдылыќ.
Жаѕа білім жїйесініѕ еѕ басты ерекшелігі 

сапалы білім беруге теѕ ќол жеткізуді 
ќамтамасыз ету болып табылады. Жаѕа 
жїйеге толыќќанды кґшу барысында еѕ 
озыќ педагогикалыќ технологиялармен 
ќатар Назарбаев зияткерлік мектептерініѕ 
іс -тəжірибесі  барлыќ  мектептерге 
енгізіліп, балаларымыздыѕ сапалы білім 
алуына мол мїмкіндік ашылатындыєы 
ќуантады.
О ќ у л ы ќ т а р д ы ѕ  м а з м ў н ы н ы ѕ 

жаѕарып, əлемдік стандарттарєа сəйкес 
жасалатындыєы, білім беру деѕгейлері 
бойынша  оќулыќтар  мазмўныныѕ 
сабаќтастыєын  ќамтамасыз  етуге 
баєытталєан  бірыѕєай  əдіснамалыќ 
тəсілдеме  əзірленетіндігі  ўстаздар 
ќауымыныѕ ќолдауына ие болып отыр. 
Баєдарламаныѕ таєы бір жаєымды тўсы 

- 5 кїндік білім беру жїйесіне кґшу. Бўл 
балалардыѕ отбасында ґтетін уаќытын, 
отбасылыќ тəрбие мен баланыѕ ќосымша 
жетілуіне ќажет уаќытты екі есеге жуыќ 
арттырады. Енді балалардыѕ спортпен, 
музыкамен, ґнермен айналысуына мол 
мїмкіндіктер туады.
Бес кїндік оќу аптасыныѕ енгізілуімен 

жазєы каникулдардыѕ ќысќарып кетуі ата-
аналарды алаѕдататыны белгілі. Жалпы 
жаѕа баєдарлама бойынша оќу жылы 
бастауыш сыныптар їшін  тек 5 кїнге, ал 
негізгі жəне жоєары буындарєа 10 кїнге 
єана ўзаратындыєын ескерсек, жазєы 
каникулдардыѕ ўзаќтыєына ешќандай 
нўќсан келмейді. 
Жаѕа баєдарламаныѕ ќоєамда еѕ кґп 

талќыланып, наразылыќтар тудырєан 
баєыты  -  білім  берудіѕ  їштілділік 
жїйесі. 

«Əрбіреудіѕ тілін, ґнерін білген кісі 
соныменен бірдейлік даєдысына кіреді»,- 
деп ўлы Абай айтќандай шəкірттеріміз 

їштілде білім алып, їштілде ізденіп, 
білімін жетілдірсе, одан еліміздіѕ ўтары 
кґп болатыны айќын.
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтыѕ 2011 жылєы 

«Болашаќтыѕ іргесін бірге ќалаймыз!» 
атты Жолдауында: «Мен бїгінгі ўрпаќтыѕ 
їштіл білуін ќолдаймын. Мемлекеттік тіл 
– мемлекет ќўрушы ўлттыѕ тілі, ал орыс 
тілін білуі – ўлы байлыќ. Аєылшын тілі 
ілгерілеушілік пен технологиялардыѕ тілі 
болєандыќтан біз оны їйренуге тиіспіз. 
Ал ќазаќ тілі барлыќ ќазаќстандыќтарды 
бір ікт ір іп ,  жаќындастырып  ґзара 
тїсіністік пен сїйіспеншілікке жетелейді», 
– деген сґздерінен ќазаќ тіліне деген 
ќўрметтіѕ ќаншалыќты жоєары екенін 
тїсінуге болады. Сонымен ќатар жаѕа 
баєдарлама  бойынша  ќазаќ  тілінде 
ґткізілетін  пəндердіѕ  їлесі  70%-ды 
ќўрайтындыєын жəне Ќазаќстан тарихы 
пəні оќытылу тіліне ќарамастан ќазаќ 
тілінде оќытылатынын ескерсек, ќазаќ 
тілініѕ мəртебесі биіктеп, оќушылар пəн 
арќылы тілді тереѕірек игере тїседі.
Жаѕа білім беру жїйесі мўєалімдердіѕ 

ќ о є амд а єы  мəрт е бе с і н  к ґ т е р і п , 
мамандыќтыѕ  бедел ін  арттыруєа 
б а є ы т т а л ы п  о т ы р .Жа ѕ а  б у ы н 
оќулыќтарымен  ќатар  мўєалімдерге 
жаѕа буындаєы əдістемелік ќўралдар 
ўсынылып, мўєалімдердіѕ біліктілігін 
жет ілд іруге  кґп  кґѕ іл  бґл інет ін 
болады. Сонымен ќатар мектептердіѕ 
материалдыќ-техникалыќ жабдыќталуын 
жаќсарту бойынша жоспарланып отырєан 
жўмыстарды мўєалімдер ќауымы жылы 
ќабылдады.

12 жылдыќ  білім  беруге  кґшуге 
тоќталатын болсаќ, аудан тўрєындарына 
мəлім болєандай, Є.Мўратбаев атындаєы 
мектеп-гимназиясында 12 жылдыќ білім 
беруге кґшу бойынша 2003-2015 жылдар 
аралыєында  республика  деѕгейінде 
эксперимент алаѕы жўмыс істеп, мол 
тəжірибе жинаќталєаны белгілі. Сынаќ 
алаѕында12 жылдыќ  білім  беруге 
кґшу  бойынша  оќулыќтар  мен  оќу 
баєдарламалары сынаќтан ґткізілді.Сынаќ 
барысында 12 жылдыќ жїйемен оќыєан 
балалардыѕ баєдарлама шеѕберіндегі 
жїргіз ілген  ќосымша  курстардыѕ 
(ыќпалымен )  шыєармармашылыќ 
əлеуетініѕ жоєары екені байќалды.
Елімізде  жїргізілген  кґп  жылдыќ 

дайындыќтыѕ  жəне  ќалыптасќан 
тəжірибеніѕ нəтижесінде енгізілгелі 
жатќан  білім  берудіѕ  жаѕа  жїйесі 
мемлекетіміздіѕ  ќарќынды  дамып , 
тəуелсіздігіміздіѕ баянды болуына оѕ 
ыќпал ететіндігіне сенімім мол. 

Г. Əбдіќўлова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Єасырлар бойы еркіндік аѕсаєан 
еліміз тəуелсіз мемлекет атанып, 
тґрткїл  əлеге  танылды .  Ќазаќ 
елініѕ  алєан асуы мен ќол жеткізген  
табыстары  ўлан-єайыр. Тəуелсіздіктіѕ 
ќ ў н д ы л ы ќ т а р ы н  ќ а д і р л е п , 
ќастерлеп,  кґздіѕ ќарашыєындай 
ќорєауєа, ґскелеѕ ўрпаќты  
ќазаќстандыќ патриотизм 
рухында тəрбиелеп, елді-
жерді сїю арќылы “Мəѕгілік 
Ел” идеясын орныќтырудыѕ 
м а ѕ ы з ы  з о р .   Е л 
Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыќ 
мерекесіне  орай аудандыќ əл 
– Фараби атындаєы мəдениет 
їйініѕ ўйымдастыруымен 
«Тəуелсіз ел - Ќазаќстан!» 
атты аудандыќ патриоттыќ 
əндерді  орындаушылар 
байќауы ґтті.
Егеменді еліміздіѕ рухын 

асќаќтатып, еліміз, жеріміз 
туралы жəне ўлттыќ рухты кґтеретін 
жалынды да ґршіл  жаѕа патриоттыќ 
əндерді кеѕінен насихаттау, сондай-
аќ, ауданымыздаєы дарынды талант 
иелерін аныќтап, олардыѕ орындау 
шеберліктерін  шыѕдап ,  ќолдау  
маќсатында ґткен  байќауєа 25 пен 
45 жас аралыєындаєы 12 ґнерпаз 
ќатысты. 
Їмі т керл ер  ќ а з а ќ тыѕ  ха лыќ 

əндері  мен  патриоттыќ  əндерді 
нəшіне келтіріп шырќады. Байќау 
нəтижесінде   Темірбек  ауылдыќ 
округінен келген  Азамат Тойбаев 
-бірінші ,   Ботамойнаќ  ауылдыќ 
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Будьте  наблюдательны!  Только  вы 
способны  своевременно  обнаружить 
предметы и людей, посторонних в вашем 
подъезде, дворе, улице.
Будьте бдительны! Обращайте внимание 

на  поведение  окружающих ,  наличие 
бесхозных и не соответствующих обстановке 
предметов.
Обеспечьте безопасность собственного 

дома :  установите  железную  дверь  с 
домофоном  в  подъезде ,  ежедневно 
проверяйте закрытие подвалов, чердаков и 
технических помещений.
Не делайте вид, что ничего не замечаете 

при опасном поведении попутчиков в 
транспорте! Вы имеете полное право на 
безопасность перемещения в транспорте.
Никогда не принимайте на хранение или 

для передачи другому лицу предметы, даже 
самые безопасные.
Обнаружение подозрительного предмета в 

безлюдном месте не должно ослабить вашу 
осторожность. Злоумышленник мог попросту 
бросить его, испугавшись чего-либо.
Даже если у вас имеется личный опыт 

общения со взрывчатыми веществами, не 
пытайтесь прикасаться к ним. Самодельные 
взрыватели бывают сверхчувствительными и 
изощрённо хитроумными.
Не  приближайтесь ,  а  тем  более ,  не 

прикасайтесь к подозрительному предмету, 
это может стоить вам жизни.
Научите своих детей мерам безопасности: 

не разговаривать на улице, не садиться в 
машины и не открывать дверь незнакомым 
людям, не подбирать бесхозные игрушки, не 
прикасаться к находкам и т.п.
Памятка населению при обнаружении 

подозрительных лиц 
Признаки ,  свидетельствующие  о 

планировании  или  подготовке  акта 
терроризма: 

1 )  н е о д н о к р а т н о е  п о я в л е н и е 
подозрительных лиц в окружении здания, 
где вы работаете (частое посещение), или во 
дворе дома, проведение фото и видеосъёмки, 
а также записей в блокнот; 

2 )  попытки  избежать  вс т р ечи  с 
сотрудниками правоохранительных органов 
и уклониться от камер видеонаблюдения 
(опустил голову, отвернулся, прикрыл 
лицо);

ПАМЯТКА  НАСЕЛЕНИЮ 
ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  АКТОВ  ТЕРРОРИЗМА

3) проникновение в подвалы и на чердаки 
зданий лиц, которые не имеют отношения к 
их техническому обслуживанию;

4) необоснованное вступление незнакомцев 
в контакт с охранниками и обслуживающим 
персоналом административных и жилых 
зданий, выведывание у них сведений о 
режиме работы, мерах по обеспечению 
безопасности и т.д.;

5) поиск посторонними лицами людей, 
готовых  за  солидное  вознаграждение 
выполнить малозначимую работу (передача 
пакета, свёртка, посылки).
В случае обнаружения подозрительных 

лиц необходимо выполнить следующие 
действия:

1) Не принимать самостоятельных попыток 
к задержанию;

2) Незамедлительно сообщить о них в 
правоохранительные органы;

3) Не привлекая внимания, зафиксировать 
количество лиц, точные приметы внешности, 
одежды и имеющихся при них предметов, 
марки и номера используемых автомобилей, 
направление движения.
Памятка населению при обнаружении 

подозрительных предметов
Знайте: внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки 
и т.п. 
Признаки ,  свидетельствующие  о 

в з ры во о п а с н о с т и  о б н а руже н н о го 
предмета: 

1) наличие неизвестного свёртка или 
какого-либо  предмета  у  машины ,  на 
лестнице, в квартире и т.д.; 

2) чужая сумка, портфель, коробка, какой-
либо предмет; необычное размещение 
обнаруженного предмета у машины, дверей 
квартиры, в подъезде; 

3) натянутая проволока, шнур, видимые 
снаружи предметов провода, источники 
питания или изолирующая лента; 

4) шумы из обнаруженного подозрительного 
предмета (характерный звук, часового 
механизма, низкочастотные шумы). 
Если вы обнаружили подозрительный 

предмет, не оставляйте этот факт без 
внимания: 

1) в общественном транспорте: 
- опросите людей, находящихся рядом и 

постарайтесь установить принадлежность 
предмета (сумки и т.д.) или кто мог его 
оставить;

- если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите  о  находке  водителю  или 
кондуктору. 

2) в подъезде своего дома:
- опросите соседей, возможно, предмет 

принадлежит  им .  Если  владелец  не 
установлен ,  немедленно  сообщите  о 
находке в правоохранительные органы 
(тел.: “102”, “112”).

3) на улице, парке и т.д.: 
-  о смотрите сь  вокруг,  е сли  е сть 

возможность, попытайтесь, установить 
хозяина. Если он не установлен, немедленно 
сообщите о находке в правоохранительные 
органы (тел.: “102”, “112”);

- постарайтесь оградить или на удалённом 
расстоянии не допустить посторонних 
к предмету. По прибытию сотрудников 
правоохранительных органов передайте 
информацию  о  времени  обнаружения 
предмета. 

4) в учреждении, организации: 
-  немедленно  сообщите  о  находке 

сотруднику охраны или администрации 
объекта.
Не предпринимайте самостоятельных 

действий с находками или подозрительными 
предметами , которые  могут оказаться 
взрывными устройствами - это может 
привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 
Категорически запрещается: 
- вскрывать, сдвигать с места, поднимать, 

переносить предмет, брать в руки; 
- класть предмет в карманы, портфель, 

сумку и т.п.; 
- закапывать в землю или бросать их в 

водоёмы; 
-  обрывать  или  тянуть  отходящие 

от предметов проволоку или провода, 
предпринимать попытки их обезвредить;

-  п ол ь з о в ат ь с я  о б н а руженными 
незнакомыми предметами; 

-  пользоваться  в  непосредственной 
бл и з о с т и  о т  п р е дм е т а  р а д и о -  и 
э л е к т р о а п п а р а т у р о й ,  с о т о в ы м и 
телефонами.

округініѕ намысын ќорєаєан Гїлназ 
Ќўрбаналиева-екінші, тїймекенттік  
Гїлмира Мамырбаева-їшінші орынды 
иеленді. Екі ынталандыру жїлдесі 
аймантґбелік Перизат Жылќыбаева 
мен суханбайлыќ Гїлмира Есеноваєа 
табысталды. 
Жїлдегерлер арнайы Дипломдармен 

ж ə н е  з а т т а й  с ы й л ы ќ т а р м е н 
мадаќталды.

Р. S. Байќау ережелері 1 айдан 
бўрын жарияланєанына ќарамастан 
10 ауылдыќ округтен 12  талапкер  
єана  ќатысќан   ґнер  додасына 
Кґктал, Ќызыл жўлдыз, Ќостґбе, 
Мырзатай, Ынтымаќ, Жаѕатўрмыс 
ауылдыќ округтерінен бірде-бір 
талапкердіѕ ќатыспауын  ќалай 
тїсінуге болады?  Жастар бойына 
отансїйгіштік, патриоттыќ сезімді 
ќалыптастыруєа  ыќпал  ететін  
əн байќауын клуб меѕгерушілері 
мен аталмыш округ əкімдерініѕ 
менс інбеген і  ме?   Осы  жаєы 
тїсініксіз.

БІЛІМДІ ЎРПАЌ – ЖАРЌЫН БОЛАШАЌ КЕПІЛІ
Г.Жаманова,
Є .Мўратбаев  атындаєы  мектеп-

їштілде білім алып, їштілде ізденіп,
білімін жетілдірсе, одан еліміздіѕ ўтары

БІЛІМДІ ЎРПАЌ – ЖАРЌЫН БОЛАШАЌ КЕПІЛІ
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ПАТРИОТТЫЌ 
ƏНДЕР БАЙЌАУЫ

Өзекті мəселе қаралды
Аптаныѕ бейсенбісі кїні аудан əкімдігініѕ мəжіліс залында 

мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер мəселелеріне ќатысты 
ґткізілген семинар-кеѕес отырысын аудан əкімі аппаратыныѕ 
басшысы  Б .Аќбаев  ашып ,  кїн  тəртібіндегі  ќаралатын 
мəселелермен таныстырды. 
Семинар-кеѕес отырысындаєы бірінші мəселе - «Азаматтыќ 

хал актілерін тіркеу мəселелері бойынша мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызмет регламенттерін бекіту туралы Жамбыл 
облысы əкімдігініѕ 2016 жылєы 22 аќпандаєы № 54 ќаулысы» 
бойынша аудан əкімі аппаратыныѕ ўйымдастыру жəне 
мемлекеттік-ќўќыќтыќ жўмыс бґлімшесініѕ бас маманы 
Б.Кенесбек, ал, екінші мəселе бойынша, яєни «Мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызметтер туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 
2013 жылєы 15 сəуірдегі № 88-V Заѕына енгізілген ґзгерістер 
мен толыќтырулар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Мемлекеттік ќызмет істері министрлігініѕ Жамбыл облысы 
бойынша департаментініѕ мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер 
басќармасыныѕ басшысы Р.Шариповтар баяндама жасады. 
Баяндама  аяќталєан  соѕ  семинар-кеѕес  отырысына 

ќатысушылар тарапынан ќойылєан ўсыныстар мен сўраќтарєа 
наќты жауаптар берілді. 
Отырысќа аудан əкімдігініѕ бґлімдері, ауыл жəне ауылдыќ 

округ əкімі аппараттарыныѕ мемлекеттік ќызмет кґрсетуге 
жауапты мамандары, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ 
ґкілдері ќатысты.

ЗОРЛЫЌ-ЗОМБЫЛЫЌТЫЅ 
ЗАРДАБЫ мен ЗАЛАЛЫ 

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2009 жылы ќабылданєан 
«Тўрмыстыќ зорлыќ-зомбылыќ туралы» заѕында кїш 
кґрсету психологиялыќ, сексуалдыќ жəне экономикалыќ 
болып бґлінеді. Тəуелсіз сарапшылардыѕ дерегіне сенсек, 
əйелдердіѕ 30 пайызы ўрып-соєуєа, 60 пайызы жыныстыќ 
зорлыќќа ўшырайды екен. Бїгінде 40 жасќа дейінгі ќыздар 
мен əйелдерді кїштеп жўмысќа тарту мен жеѕіл жолєа 
салу əрекеттері жиілеген. Еліміздегі əйелдер істері жəне 
отбасылыќ демографиялыќ саясат жґніндегі ўлттыќ 
комиссияныѕ мəліметіне сїйенсек, кґп жаєдайда зорлыќ-
зомбылыќтыѕ ќўрбаны нəзікжандылар мен балалар болып 
жатады екен.
Аудан орталыєындаєы кітапханада аудан əкімі жанындаєы  

əйелдер істері жəне отбасы-демографиялыќ саясат  жґніндегі 
комиссия мен  аудандыќ ішкі істер бґлімі жергілікті полиция 
ќызметі əйелдерге  ќарсы зорлыќ-зомбылыќтан ќорєау тобыныѕ 
ўйымдастыруымен   “Əйелдерді тўрмыстыќ зорлыќ-зомбылыќтан 
ќорєау тəсілдері” таќырыбында дґѕгелек їстел ґтті.

 Дґѕгелек їстелді аудан əкімі аппаратыныѕ бас инспекторы 
С. Иманова ашып, елімізде  əйелдерді  зорлыќ-зомбылыќтан 
ќорєау туралы елімізде ќабылданєан, бїгінде кїшіне енген 
Заѕныѕ басты баптары туралы айтып берді. Бўдан соѕ 
Байзаќ аудандыќ ішкі істер бґлімі  жергілікті полиция 
ќызметі əйелдерге ќарсы зорлыќ-зомбылыќтан ќорєау 
тобыныѕ аєа  инспекторы, полиция аєа лейтенанты Т. 
Нўрєалиќызы сґз алып, елімізде нəзікжандылар душар 
болатын тўрмыстыќ зорлыќ-змобылыќтыѕ тїрлеріне 
тоќталды, оныѕ зардаптары мен ќорєану жолдарын сґз 
етті.
Дґѕгелек їстелге ќатысушылар тарапынан туындаєан 

сауалдарєа  жауаптар берілді.                         

ЖАСТАР ТƏРБИЕСІ-
басты назарда

Байзаќ  ауданы  əкімдіг і  жанындаєы  кəмелетке 
толмаєандардыѕ істері жəне олардыѕ ќўќыќтарын ќорєау  
жґніндегі комиссияныѕ кезекті отырысында 6 мəселе 
ќаралды.
Кїн тəртібіндегі бірінші мəселе «Аудан бойынша 

кəмелетке толмаєан жасґспірімдер арасындаєы ќылмыстыѕ 
ахуалы» туралы аудан əкімдігі білім бґлімі басшысыныѕ 
міндетін атќарушы  Ш.Əбдірəсілов, Байзаќ АІІБ ЖПЌ ЮПТ 
жетекшісі, полиция майоры Ќ.Асанбаев баяндама оќыды.

«Аудан бойынша кəмелетке толмаєан жасґспірімдердіѕ 
арасында ерте жїктіліктіѕ алдын алу жəне осыдан 
туындайтын ќылмыстыќ жауапкершілік туралы ќўќыќтыќ 
тїсіндірме жўмыстары бойынша ќўрылєан мобильді 
лекторлыќ топтардыѕ атќарєан жўмыстары жайында аудан  
əкімдігі жанындаєы кəмелетке толмаєандардыѕ істері жəне 
олардыѕ ќўќыќтарын ќорєау жґніндегі комиссия хатшысы 
Б.Кенесбек, аудан əкімдігі білім бґлімдерініѕ əдіскерлері 
И.Спаналиева, Р.Сабитбекова, А.Шаухаров, Г.Ибрагимовалар 
баяндады.
Ал, ерте жїкті ретінде тіркелген кəмелетке толмаєан 

жасґспірімдер жґнінде аудандыќ орталыќ аурухананыѕ бас 
дəрігерініѕ орынбасары Г.Мамырбаева айтып берді.
Аудандаєы білім беру мекемелерінде суицидтіѕ алдын алу 

мəселесі жґнінде аудан əкімдігі білім бґлімі басшысыныѕ 
міндетін атќарушы Ш.Əбдірəсілов, аудандыќ орталыќ 
аурухананыѕ бас дəрігерініѕ орынбасары Г.Мамырбаева 
шыєып сґйледі.
Комиссия отырысында «Əрбір бала – ґз отбасымен тўруы 

тиіс» акциясы  жəне кəмелетке толмаєандардыѕ жыныстыќ 
тиіспеушілігіне ќарсы ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ 
алдын алу жґніндегі 2015-2017 жылдарєа арналєан іс-ќимыл 
жоспары туралы да айтылды.                           Ґз тілшіміз.

МАЌСАТ – ЖАЅА КҐЗЌАРАС ЌАЛЫПТАСТЫРУ
А.Мадимарова,
ЌР Мемлекеттік ќызмет істері Министрлігініѕ Жамбыл 

облысы бойынша департаментініѕ ќызметкері. 

Жуырда  М .Х .Дулати  атындаєы  Тараз  мемлекетт ік 
университетініѕ М.Їркімбаев атындаєы Жастар сарайында 
жастар ресурстыќ орталыќтарыныѕ ќызметін дамыту бойынша 
семинар-тренинг ґткізілді.
Семинар осы салада жўмыс атќаратын жастар ресурстыќ 

орталыќтары басшыларыныѕ, ќызметкерлерініѕ біліктіліктерін 
арттыруєа баєытталєан.
Семинар  жўмыстарына  аймаќтыќ  жастар  ресурстыќ 

орталыќтарыныѕ 260 маманы ќатысты, сондай-аќ, Жамбыл 
облысы бойынша Мемлекеттік ќызмет істері Департаментініѕ, 
облыстыќ Ішкі істер Департаментініѕ, облыстыќ «Жўмыспен ќамту орталыєы» «Даму» кəсіпкерлікті дамыту ќорыныѕ, 
Дін істері басќармасыныѕ, Ќазаќстан психологтары Ассоциациясыныѕ, «Еріктілер мектебініѕ» ќызметкерлері, БАЌ 
ґкілдері жəне басќалар ќатысты.  
Жастар ресурстыќ орталыєы жастарєа əртїрлі баєытта консультативтік жəне практикалыќ кґмек кґрсететін ўйым 

екендігін айта кету керек. Бїгінгі кїні Жамбыл облысында мўндай 12 орталыќ ќызмет атќарады.
Семинардыѕ идеологиялыќ баєытында сґз сґйлеген Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік ќызмет істері 

Департаментініѕ ќызметкері Б.Бегалиев тўраќты дамып келе жатќан мемлекет мəселесінде бўєан кері əсерін тигізбейтін 
жастардыѕ рґлі жґнінде айтып ґтті.

 Бўдан əрі сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-шаралардыѕ тиімділігін жəне сыбайлас жемќорлыќ бейімділікті аныќтау 
жəне зерттеу жїргізу  маќсатында семинар ќатысушылары арасында əлеуметтік сауалнама жїргізілді. 

ЖЕР- Е Л  Б А Й ЛЫ ҒЫ
С.Айтенова,
аудан əкімдігі  ішкі саясат бґлімініѕ  жастар ресурстыќ орталыєы» КМК-

ніѕ Дін проблемаларын талдау секторыныѕ меѕгерушісі.

Жер-тіршіліктіѕ негізі. Жер мəселесі еѕ маѕызды мəселе екендігі шындыќ. 
Жер Кодексіне  енгізілген ґзгерістерге Елбасы 2017 жылєа дейін мораторий 
жариялаєаны ґте орынды деп ойлаймыз. 
Жалпы жерге жанашырлыќпен ќарап, егіншілік мəдениетін кґтерудіѕ бїгінгі 

таѕда  маѕызды екені аќиќат.  Елбасыныѕ  Ўлт жоспарыныѕ 35-ќадамында ауыл 
шаруашылыќ жерлерін тиімді пайдалану маќсаты ќарастырылєан. 

  Жалпы  жер-ел байлыєы саналады. Сондыќтан  жерді   дўрыс пайдалану, 
бос жатќан жерлерді игеру-уаќыт талабы деп ўќќан абзал.
Ќазіргі таѕда Жер кодексіндегі ґзгерістерді халыќќа жан-жаќты тїсіндірілуде. 

Сонымен ќатар аудан аумаєындаєы мешіт имамдары арасында да бўл мəселе  
кеѕінен талќылануда.  Ґткен аптаныѕ бейсенбісінде  «Байзаќ баба «мешітініѕ 
бас имамы Р. Азизов   ауылдыќ округтердегі  мешіт имамдарымен   кездесу 
ґткізіп,  ауыл шаруашылыќ жерлерін тиімді пайдалану маќсатында кешенді 
іс-шаралар атќару тґѕірегінде  ойларын ортаєа салды.

ЕЕлл   ТТəə ууеелл сс іі зздд іі гг іі ее -  222 555  жжыылл !!ЕЕЕлл   ТТТəə ууеелл сс ііі зз дд ііі гг ііі нн ее -  222 555  жжыылл !!!
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Т-164-05-50. 2002-2003 оқу жылында Жамбыл облысы, 

Байзақ ауданы, Мырзатай орта мектебінің 11-сыныбын 
бітіргендігі туралы Татибекова Жансая Кураласовнаның  
атына берілген сериясы ОБ№1015264 нөмірлі аттестат 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылады.

***
Т-165-05-50. 2007-2008 оқу жылында Жамбыл облысы, 

Байзақ ауданы, Қостөбе  орта мектебінің 9-сыныбын 
бітіргендігі туралы Мавлюд-оглы Сүлтан Назимовичтің  
атына берілген сериясы НОБ№0280749 нөмірлі куәлік 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылады.

ЕЛ  ТƏУЕЛС І ЗД І Г І Н Е -  2 5  ЖЫЛ !ЕЛ  ТƏУЕЛС І ЗД І Г І Н Е -  2 5  ЖЫЛ !

Ж. Калиев,
“Жамбыл  облысы  əкімдігініѕ  еѕбек 

инспекциясы” КММ-ніѕ еѕбек ќауіпсіздігі 
жəне еѕбекті ќорєау бґлімініѕ бас маманы.

Еѕбек  ќауіпсіздігі  жəне  еѕбекті  ќорєау 
ґзіне  мемлекет,  жўмыс  берушілер  мен 
жўмыскерлер бірлестіктері тарапынан тўраќты 
назар аударылуды талап ететін аса маѕызды 
əлеуметтік-экономикалыќ проблема. Еѕбектіѕ 
ќанаєаттанєысыз  жаєдайлары ,  ґндірістік 
жараќаттанушылыќ жəне кəсіптік аурулар 
ќоєамєа їлкен экономикалыќ шыєындар келтірері 
сґзсіз. Сондыќтан да жўмыскерлер еѕбегініѕ 
ќалыпты жаєдайларын жасауєа жəне ќауіпсіздік 
техникасы ережелерін саќтауєа ерекше назар 
аудару ќажет.
Алєа ќойылєан міндеттерді шешу жəне жўмыс 

орындарындаєы еѕбек ќауіпсіздігі мен еѕбекті 
ќорєауды ќамтамасыз ету їшін мемлекеттік 
органдарєа бірінші кезекте заѕнамалыќ базаны 
еѕбек ќатынастарыныѕ заманауи талаптарына 
сəйкестікке келтіру ќажет.
Ќазіргі уаќытта бўл мəселелердегі мемлекеттік 

саясаттыѕ баєыттары ќолданысќа аєымдаєы 
жылдан енгізілген ЌР-ныѕ Еѕбек кодексімен 
белгіленген. Ќазаќстанныѕ ўзаќ мерзімдік даму 
Стратегиясы «Ќазаќстан - 2050» шеѕберінде 
еѕбек ќатынастарын реформалау, ќызметкердіѕ 
еѕбек жəне əлеуметтік ќўќыќтарын наќты 
ќорєауды кїшейтуге, оныѕ ґнімділігі  ґсу 
шамасына ќарай, еѕбекке аќы тґлеу деѕгейін 
арттыруєа жəне еѕбек ќауіпсіздігі жəне еѕбекті 
ќорєау саласындаєы мəселелерді заѕнамалыќ 
реттеуге баєытталєан.
Аталмыш Заѕныѕ негізгі маќсаттары: еѕбек 

ќатынастарын ќўќыќтыќ реттеу сапасын арттыру, 
ќайшылыќтар мен аќтаѕдаќтарды жою, сондай-
аќ ќолданыстаєы еѕбек стандарттарын есепке 
ала отырып, еѕбек заѕнамасын жетілдіру болып 
табылады.
Заѕєа еѕбек ќауіпсіздігі жəне еѕбекті ќорєау 

саласында енгізілген негізгі толыќтырулардыѕ 
бірі кəсіпорындарда еѕбекті корєау жґнінде 
бірлескен комиссияларды кўруды ўсынады, 

КƏСІПОРЫНДАРДА ЕЅБЕК ЌАУІПСІЗДІГІ ЖƏНЕ 
ЕЅБЕКТІ ЌОРЄАУДЫЅ ЖАЙ-КЇЙІН ЖАЌСАРТУ

МЕРЕКЕГЕ  АРНАЛДЫ
ТƏУЕЛСІЗДІК ТƏТТІ ЎЄЫМ. АТА-БАБАЛАРЫМЫЗДЫЅ ЕРЕН ЕЅБЕГІМЕН ЌОЛ 

ЖЕТКІЗІЛГЕН ЕГЕМЕНДІК ЖАС ЎРПАЌ ЇШІН ЌАСТЕРЛІ, ЌАДІРЛІ ЎЄЫМ.
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ТƏУЕЛСІЗДІГІНЕ 25 ЖЫЛ ТОЛУЫНА ОРАЙ ЖƏНЕ 

ЎЛЫ ЖЕЅІСТІЅ 71 ЖЫЛДЫЄЫНА БАЙЛАНЫСТЫ Ш.УƏЛИХАНОВ ОРТА МЕКТЕБІНДЕ 
АЛЄАШЌЫ ƏСКЕРИ ДАЙЫНДЫЌ ПƏНІНІЅ МЎЄАЛІМІ ЖАСЎЛАН АХМЕТОВТЫЅ 
МЎРЫНДЫЌ БОЛУЫМЕН 5-7 ЖƏНЕ 8-11 СЫНЫП ОЌУШЫЛАРЫНЫЅ АРАСЫНДА 
“САПТА ЖЇРІП ƏН АЙТУ” СПОРТТЫЌ ОЙЫНДАР БАЙЌАУЫ ҐТКЕРІЛДІ.
Аталмыш іс-шараны мектеп директоры Ж.Тайшибеков ашып, талайєы ќиындыќтармен басымызєа 

баќ болып ќонєан тəуелсіздік, оны тўраќты ету жолындаєы Елбасыныѕ ерен еѕбегі, 1941-1945 
жылдары болєан неміс басќыншыларына ќарсы ўрыс, майдан даласында жаумен арпалысќан батырлар 
батылдыєы туралы айтып, біздіѕ ауданнан Отан ќорєауєа аттанєан жауынгерлер жайлы мəлімет 
берді. Елін, жерін ќорєаєан ерлердіѕ ќаћармандыєы кейінгі жас буынєа їлгі екендігін ауызєа алды.
Мўнан соѕ оќушылар командалыќ ќўрамда сапта жїріп əн айтумен ќатар, спорттыѕ 4 тїрі бойынша 

баќ сынасты. 100 метрге жїгіру, кермеге тартылу, ќол гранатасын лаќтыру жəне кїш гимнастикасы 
бойынша ептіліктерімен кїштіліктерін байќатќан жас ґрендердіѕ ішінен 10 сыныпы оќушылар алєы 
шептен кґрінді.  Ќалєан екі орынды 9 “а”, 8 “б” сыныптары ґзара бґлісті.
Екінші буыннан І орынды 5 “б” сынып оќушылары жеѕіп алса, ІІ,ІІІ орындар 6”а”, 7 “а” 

сыныптарына берілді.
Еѕ ќызыєы ўл-ќыздардыѕ спорттыќ ойындарда ґнер кґрсетуі еді. Кермеге тартылудан 

Ж.Кґпжасарова, М.Їсəлі еѕ їздік деп танылып, оларєа Дипломдар табысталды.
Мерекеге арналєан мерейлі шара жас ўрпаќ бойына Отансїйгіштікті ќалыптастырып, егемендіктіѕ 

оѕайлыќпен жетпегендігін ўєындыруєа септігін тигізді.                                                 Ґз тілшіміз.

«ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ 
ÄÂÅÐÅÉ»

Накануне Дня защитника Отечества в войсковой части №28349 регионального командования «Юг» состоялся 
«День открытых дверей». Войсковую часть посетили учащиеся старших классов Акчулакской средней школы в 
сопровождении  военрука школы, лейтенанта запаса С.Хабибулаева. Мероприятие было организовано «Молодёжным 
ресурсным центром» отдела внутренней политики акимата района и районным отделом образования.
Цель данного мероприятия 

–  п а т р и о т и ч е с к о е 
воспитание подрастающего 
поколения, основанное на  
лучших традициях старшего 
поколения.

« Д е н ь  о т к р ы т ы х 
д в е р е й »  п р оход и л  в 
рамках Патриотического 
месячника, проходившего 
в  с р е д н и х  у ч е б н ы х 
заведениях  района .  Он 
стал завершающим этапом 
проведённых мероприятий, 
таких как вечера «Вспомним былое», «День единства», открытые уроки и т.д.
Экскурсию по войсковой части провёл заместитель начальника части, майор К.Орынбеков. Он познакомил 

старшеклассников с историей становления  Вооружённых Сил Республики Казахстан, рассказал о том, что единую 
систему Вооружённых Сил страны образуют современные, компактные по численности, хорошо оснащённые и 
боеспособные Сухопутные войска, Силы воздушной обороны и Военно-морские силы.
Рассказал, что совсем недавно войсковая часть отметила  50-летие со дня своего создания. После теоретической 

ознакомительной части он провёл экскурсию, в ходе которой познакомил ребят с современными образцами вооружения, 
военной и специальной техникой, стоящей на вооружении части.
Учащиеся смогли реально увидеть жизнь и быт военнослужащих в полевых условиях, экипировку современного 

солдата и предметы снаряжения.
Школьники также побывали в казармах. Но самым интересным для них был осмотр военной техники, в частности, 

пожарной машины и различных видов стрелкового оружия, как “АК-74” и другие. 
«Многие из ребят проявили большой интерес к увиденному, решив, если не  стать военными, то, как минимум, 

отслужить в армии, пожалуй, это главная цель, которую преследуют «Дни открытых дверей», проводимые в воинских 
частях. И она определённо была сегодня достигнута», - резюмировал учитель начальной военной подготовки  школы 
С.Хабибулаев.                                                                                                                                                       Наш корр.                                                              

ХАБАРЛАМА
Жамбыл облысы Байзаќ  аудандыныѕ 

ќорєаныс істері жґніндегі бґлімінде 
запастаєы  офицерлердіѕ  əскери 
бґлімінен ќолхат болєан жаєдайда 
келіс імшарт  бойынша  шаќыру 
ґткізіледі. Барлыќ ќызыќтыратын 
сўраќтар бойынша мына мекенжайєа 
ха б арла суларыѕыз є а  бола ды : 
Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев кґшесі  
№182 їй, Байзаќ аудандыќ ќорєаныс 
істері жґніндегі бґлім, тел.: 2-14-41, 
2-21-24.

                             
ОБЬЯВЛЕНИЕ

Отдел по делам обороны Байзакского 
района проводит призыв офицеров запаса 
на контрактную воинскую службу при 
наличии у них отношения с войсковой 
части. По всем интересующим вопросам 
обращаться по адресу: с. Сарыкемер ул. 
Конаева  № 182. Байзакский отдел по  
делам обороны, контактные телефоны: 
2-14-41, 2-21-24.

1 210900213309 130741012347 Филиал Акционерного общества “СОНГ ДО КОНСТРАКШН” в 
городе Тараз 101110 -5640704

2 210900212729 110140018494 Товарищество с ограниченной ответственностью “Жолдасбай 
Ќўрылыс Проект” 105101 -125323,98

3 210900212718 110140004701 Товарищество с ограниченной ответственностью “Жаѕа Саз” 105101 -91895,6

4 210920103139 501215302210 ЖАЛНАЗАРОВ ЖАКСЫЛЫК 103101 -65425,32

5 210910174815 700508301521 МАЖИБАЕВ МИХАИЛ СУЛТАНКЕРЕЕВИЧ 103101 -60856,51

6 210900211676 70340014568 Товарищество с ограниченной ответственностью “Байзак Инфо” 101110 -59433,31

7 210920052801 800624303371 САРСЕНБИЕВ КУАНБЕК ЕСКЕРМЕСОВИЧ 105101 -57850

8 210900212916 120240015722 Товарищество с ограниченной ответственностью “Рахматулла 
Сауда” 105101 -52086,91

9 600800538026 110340007684 Товарищество с ограниченной ответственностью “Трэйд-АлАс” 104101 -38846,63

10 211500097030 1140002110 Товарищество с ограниченной ответственностью “РТС-ОЙЛ” 107110 -34354

11 210910004389 791213302387 АКЫЛОВ АРНУР АБДИАЛИМОВИЧ 204162 -27780

12 210910093331 740312301916 НАДЫРБЕКОВ АЗАМАТ ШАЙСУЛТАНОВИЧ 204162 -27780

13 210910098871 610202303149 ПСИБАЕВ ЕРБОЛ АБДУАЛИЕВИЧ 204162 -27780

14 210910328099 641119402332 ОРАЗБАЕВА НУРЖАМАЛ АРГЫНГАЗИЕВНА 204162 -27780

15 210920038531 770214303186 ЕДИЛХАНОВ КУАНДЫК 204162 -27780

16 210920099159 840126301187 ИТКУЛОВ НУРЛАН БЕКБОСЫНКУЛОВИЧ 204162 -27780

17 210920145992 640304399034 КУНИБЕКОВ ЭЛЬМУРАТ ЖАЙШИЛИКОВИЧ 204162 -27780

18 210920212750 630529302053 САЛИЕВ МИРЗА ХАЛИКУЛОВИЧ 204162 -27780

19 211512135582 531123300031 ГРЕБЕНЮКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 204162 -27780

20 211520665106 890120402425 КИЯБАЕВА МАРИЯ АЗИМОВНА 204162 -27780

21 210920103139 501215302210 ЖАЛНАЗАРОВ ЖАКСЫЛЫК 204162 -22458,06

22 211500244637 100441015444 Филиал АО “GwangHyuk construction co.Ltd” (КванХек Констракшн 
ко Лтд) в Жамбылской области 101110 -21666,99

23 210900212718 110140004701 Товарищество с ограниченной ответственностью “Жаѕа Саз” 204162 -16968

24 210910172137 340101322515 КОПБАЕВ СЕИТ 204162 -15856

25 210911156342 700915300665 МОМЫНКУЛОВ НУРЖАН ТУЛЕГЕНОВИЧ 204162 -15856

26 210911201327 800708300046 НАУШАБЕКОВ САКЕН АЙТКУЛОВИЧ 204162 -15856

27 210920033046 810426302676 ТАДЖИБАЕВ ЭРКИН ИГЛИКОВИЧ 204162 -15856

28 210920037808 800223305299 КАНАТОВ КУВАНДЫК САБЫРБАЕВИЧ 204162 -15856

29 210920053865 850324302659 КОСШЫГУЛОВ МАНАРБЕК МАРАТОВИЧ 204162 -15856

30 210920067117 760131403398 УЛАСКАНОВА АМАНГУЛ АЛЛАБЕРГЕНОВНА 204162 -15856

31 210920087243 840409302659 АЙТБАЕВ ПАРАХАТ МАРКАБАЕВИЧ 204162 -15856

32 210920101022 870208302700 ТАЙПАКОВ НУРЗАТ ЕГИЗБАЕВИЧ 204162 -15856

33 210920123430 841126301497 ТУЛЕГЕНОВ ГАЗИЗ САТАНХАНУЛЫ 204162 -15856

34 210920150823 690420303083 КОЖАХМЕТОВ ПОЛАТХАН ДАУЛЕТОВИЧ 204162 -15856

35 210920215139 880519400812 ШАУШ-ОГЛЫ ДОНАРИ ДУРСУНОВНА 204162 -15856

36 210920300610 910410401529 АХМЕДОВА ЖАННАТ ШАРАФАТДИНОВНА 204162 -15856

37 210920309416 900912302875 БАЗИЛБАЕВ БАКТИЯР САПАРГАЛИЕВИЧ 204162 -15856

38 210920339210 911008302371 АГАНАСОВ ЕРНАР ОНЕРБЕКОВИЧ 204162 -15856

39 210920350694 930101303196 ƏМІРБЕК ТЕМІР ОРЫНБЕКЎЛЫ 204162 -15856

40 211020112908 840502301408 САНКИБАЕВ БЕКЗАТ ТУРАРБЕКОВИЧ 204162 -15856

41 211020195240 901007301552 МЕДЕУБАЕВ АЙДАРХАН БЕЙСЕНБЕКЎЛЫ 204162 -15856

42 330120350832 850316302883 ТУКБАЕВ ЖАСУЛАН ОМАРОВИЧ 204162 -15856

олардыѕ ќўрамына теѕдей негізде жўмыскерлер 
мен жўмыс берушініѕ ґкілдері енеді.
Еѕбектіѕ ќауіпсіз жаєдайларын жасауєа жəне 

ґндірістік жараќаттанушылыќтыѕ алдын алу 
мен тґмендетуге ќол жеткізу їшін мемлекеттік 
еѕбек инспекторларыныѕ мынадай міндеттер 
белгіленген:

- еѕбек ќауіпсіздігі жəне еѕбекті корєаудыѕ 
заманауи стандарттарын енгізу;

- еѕбек ќызметініѕ ќауіпсіз жаєдайларын 
ќамтамасыз ету;

- еѕбек ќауіпсіздігі жəне еѕбекті ќорєаудыѕ 
жай-кїйіне мониторинг;

 -  мемлекеттік  еѕбек  инспекциясыныѕ 
баќылаушы -ќадаєалаушылыќ  ќызметініѕ 
тиімділігін арттыру.
Ме м л е к е т т і к  е ѕ б е к  и н с п е к ц и я с ы 

жўмысыныѕ басымдыќќа ие баєыттарыныѕ 
бірі - аймаќтардаєы əлеуметтік-экономикалыќ 
жаєдайды тўраќтандыруєа, əлеуметтік салаларын 
жўмсартуєа, сондай-аќ азаматтардыѕ əлеуметтік 
ќўќыќтарын ќорєау жґніндегі тетіктерді іске 
асыруєа  баєытталєан  бірќатар  алдын-алу 
шараларын ґткізу жолымен даєдарысќа ќарсы 
ќабылдаєан шараларын жїзеге асыру болып 
табылады.
Еѕбектіѕ ќауіпсіз жаєдайларын жасау жəне 

ќызметкерлердіѕ  əлеуметтік  кепілдіктерін 
ќамтамасыз ету - меншік формасына ќарамастан 
əрбір  жўмыс  берушініѕ  міндеті  екендігін 
ескеруіміз ќажет.
Ќауіпсіз жəне салауатты еѕбек - бўл халыќтыѕ 

əл-ауќаты мен тўраќтылыєын ќамтамасыз ету 
їшін, барлыєы ўмтылуы тиіс бірден-бір жол. 
Еѕбектіѕ  ќауіпсіз  жаєдайларын  жасаудыѕ 
еѕбек ґнімділігін арттыруєа, жўмыстыѕ жаѕа 
əдістерін енгізуге жəне жетілдіруге əкелуі 
даусыз.
Сонымен ќатар, Жамбыл облысы əкімдігініѕ 

еѕбек  инспекциясы  басќармасы  еѕбек 
ќатынастарыныѕ саќталуын баќылауда ўстау 
маќсатында еѕбек ќауіпсіздігі жəне еѕбекті 
ќорєау жай-кїйіне мониторинг жїргізілетін 
кəсіпорындардыѕ  санын  жїзге  жеткізіп , 
зерделеу жўмыстарын жїргізуде. 

Аудан əкімі мен аудандыќ мəслихат аппараттары, 
аудандыќ ардагерлер кеѕесі Байзаќ ауданыныѕ 
Ќўрметті азаматы Есіркеп Серікбаевќа  ўлы

  ЌУАНЫШТЫЅ
мезгілсіз ќайтыс болуына байланысты ќайєысына 
ортаќтасып  кґѕіл айтады.

Аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы”-”Сельская новь” 
газеті редакциясыныѕ ўжымы  газеттіѕ  штаттан 
тыс тілшісі, Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы 
Есіркеп Серікбайўлына  ўлы

ЌУАНЫШТЫЅ
ќайтыс болуына  байланысты кґѕіл айтады.

ЖУСАН ЖАПЫРАҚТЫ ОЙРАНШӨП
Г.Кабдушева,
Ќ Р  А Ш М  А Ґ К  М И К 

«Республикалыќ фитосанитарлыќ 
диагностика  жəне  болжамдар 
əдістемелік  орталыєы» РММ 
Жамбыл облысы Байзаќ аудандыќ 
филиалыныѕ герболог маманы.

Жусан  жапыраќты  ойраншґп 
–  ауылшаруашылыєымен  ќатар 
адам денсаулыєына зиян келтіретін 
карантиндік арамшґп. Бўл ґсімдік 
таралєан аймаќтарда олардыѕ гїлдеу 
кезіѕінде (шілде-тамыз) тўрєындар 
арасында аллергиялыќ амброзиялыќ 
поллиноз ауруы жиі кездеседі. Єалымдар 
халыќтыѕ 20 пайызы осы ґсімдіктіѕ 
тозаѕынан зардап шегеді дейді. Бўл 
арамшґптен адам аєзасы əлсіреп, денесі 
бґрітіп аллергиялыќ ренит, коньюктивит, 

ауыр бронхиалдыќ демікпе, мигрень 
секілді аурулар пайда болады.
Жусан жапыраќты ойраншґп 

– біржылдыќ жаздыќ, тек ќана 
тўќымдары арќылы кґбейеді, биіктігі 
1-2,5 метрге, тамыры 4 метрге дейін 
тереѕдікке енеді. Сыртќы тїрі кəдімгі 
жусан секілді. Бір ґсімдігініѕ ґзі 
80-100 мыѕєа дейін тўќым береді. 
Вегетациялыќ ґсу мерзімі 80-150 кїнге 
созылады. Ґсуіне ќолайлы жерлер ол 
ќала жəне ауыл кґшелері маѕы, 
бос жатќан жəне ауылшаруашылыќ 
жерлерінде, ґзендер мен суаратын 
каналдардыѕ жаєасы, автомобиль 
мен темір жол бойында  толыќ 
дамып  ґнеді .  Арамшґп  ґскен 
жерінде топыраќтыѕ ќўнарлылыєы 
мен  ыл є а л дылы єы  а з а я ды , 
ауылшаруашылыќ даќылдарыныѕ 

ґнімділігі мен сапасы кїрт тґмендейді. 
Бўл ґсімдіктіѕ жапыраєында 0,15 пайыз 
ащы эфирлік майлар болєандыќтан мал 
жəне жануарлар жемейді. Шабындыќта 
дайындалєан шґптердіѕ сапасы нашар 
болады.
Жусан жапыраќты ойраншґп тўќымы 

тазартылмаєан тўќымдыќ, азыќтыќ 
материалдармен фураждыќ ґнімдермен, 
топыраќпен, кґрік ќўралдарымен, 
ауылшаруашылыќ техникаларымен 
таралады. Сонымен ќатар, ќўстар мен 
жануарлар, ќатты соќќан жел, нґсерлі 
жаѕбыр тўќымныѕ таралуына септігін 
тигізеді.
Кїресу шаралары: уаќытысында 

агротехникалыќ  жəне  химиялыќ 
тəсілдермен кїрес жїргізу ќажет. 
Арамшґпті жою оныѕ дəндеуіне дейін 
жїргізілсе тиімді нəтиже береді.

 СПИСОК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,  
ИМЕЮЩИХ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ


